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           Bijlage A 

Doelstellingen en activiteiten voor 2012 
 

 

Ook voor 2012 zullen de doelen en acties uit het beleidsplan “Sterker Samen Werken; 2010-

2015” en de onderliggende deelplannen voor jeugd “Jong geleerd is oud gedaan” en voor 

wedstrijden “Vanuit een brede basis naar de top” leidend zijn. Deze beleidsplannen zijn 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 5 juni 2010. 

 

Centrale thema’s hierin zijn de sportvissers als klant nog meer te dienen, de rol en het 

functioneren van de hengelsportverenigingen verder te versterken en de maatschappelijke 

positie van de hengelsport naar de samenleving en relevante organisaties en instanties uit te 

bouwen. Voorts is de inzet om de samenwerking, communicatie en afstemming tussen de 

landelijke en regionale organisaties te verstevigen. 
 

Vanzelfsprekend vinden binnen een organisatie als Sportvisserij Nederland jaarlijks tal van 

activiteiten op reguliere basis plaats. Bij de uitwerking van de beleidsplannen gaat het om accenten 

en vernieuwingen. Hierbij zal in 2012 ook sterker dan voorheen worden gefocust op ‘het vissen in 

en om de stad’, omdat dichtbij huis de meeste sportvisserij plaatsvindt. Daarnaast zijn de 

beleidsplannen tevens bedoeld om mede richting te geven aan de activiteiten van de aangesloten 

hengelsportverenigingen, federaties en specialistenorganisaties.  

 

 

Verbeteren vismogelijkheden 
 

VISpas en Lijsten van Viswateren 

 

Via overleg en samenwerking met de federaties wordt ingezet op verdere uitbreiding van het 

aantal viswateren in de gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren. Via de website 

www.sportvisserijnederland.nl worden de aanvullingen periodiek door het jaar heen opengesteld. 

 

In 2013 wordt een nieuwe gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren uitgegeven voor de periode 

2013-2015. Dit vergt veel voorbereidingen. In 2012 wordt conform het beleidsplan gewerkt aan 

vermindering en uniformering van voorwaarden, aan het toevoegen van de federatieve 

lijsten aan de gezamenlijke Landelijke Lijst, en aan het opnemen van extra landelijk geldende 

toestemmingen op de VISpas per 2013 voor het nachtvissen en het gebruik van een 3de 

hengel op vele wateren. Hiermee moet meer duidelijkheid, eenvoud en vele extra 

vismogelijkheden voor de aangesloten sportvissers worden gecreëerd. 

 

In 2012 zal een nieuwe website Visplanner inclusief applicatie voor de mobiele telefoon 

worden gerealiseerd. Hiermee kunnen de aangesloten beter (op kaart) zien waar zij allemaal met 

hun VISpas mogen vissen en ook welke voorzieningen er bij de viswateren zijn. Ook wordt samen 

met het ministerie van economische Zaken, Landbouw en Innovatie gewerkt om deze applicatie te 

samen met de VISpas geldigheid te geven als schriftelijke toestemming conform de Visserijwet. 

Hiermee zal voor (een deel van) de aangesloten sportvissers in de nabije toekomst het bezit van 

de gezamenlijke Landelijke Lijst van Viswateren aan de waterkant niet meer nodig zijn. 

 

Tevens is er inzet en verwachting dat voorgestelde aanpassingen van de Reglementen 

Binnenvisserij in 2012 door de ministerraad en Raad van State worden goedgekeurd. Hierdoor 

worden o.a. sportvisserij op meerval, het gebruik van wormen als aas gedurende het hele jaar en 

meer stroomlijning van gesloten tijden en minimummaten voor diverse vissoorten gerealiseerd. 
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Viswater en visstand 

 

Via allerlei overleg met politici en overheden, samenwerking met federaties en 

hengelsportverenigingen wordt getracht de mogelijkheden voor sportvissers en vissen te 

verbeteren. Samenwerking met andere recreanten- en natuurorganisaties is hierbij van groot 

belang en wordt steeds verder uitgebouwd.  

 

Eigen visies worden hierbij ontwikkeld (bijv. VBC IJsselmeer, vernieuwing Afsluitdijk / 

vismigratie, IJmeer en Markermeer), onderzoek wordt gedaan en praktijkgerichte 

adviezen (zgn. Kort Advies Projecten) worden gegeven. Waar nodig worden rechtszaken 

aangespannen om tot een betere visstand te komen of de visstand te beschermen (bijv. Natura 

2000 IJsselmeer, waterkrachtcentrale Borgharen).  

 

Ook platforms als Vissennetwerk en VISionair spelen een goede rol om aandacht voor vis, 

viswater en sportvisserij bij relevante instanties en organisaties te bevorderen. Nationaal en 

internationaal is Sportvisserij Nederland een voortrekker in gremia als de European Anglers 

Alliance, de Regionale Adviescommissie Noordzee, Living North Sea, het zalm- en 

aalplatform. Ook is er een directe inzet in samenwerking met de waterschapspartij Water 

Natuurlijk. 

 

De meeste visstandbeheercommissies (VBC’s) worden ondersteund om hun visplannen bij te 

stellen en verder te ontwikkelen, zodat goedkeuring door de betreffende overheid eind 2012 kan 

volgen. Een aan de Kader Richtlijn Water gekoppeld toetsingskader wordt in samenspraak met de 

waterbeheerders opgesteld. Belangrijke thema’s hierbij zijn o.a. onttrekking van snoekbaars en 

uitzet van karper. 

 

Ten behoeve van VBC’s worden gebiedsgericht inventarisaties van visrechten opgesteld. 

 

Vanuit vliegtuigen en in het veld worden tellingen gedaan van sportvissers op o.a. het 

IJsselmeer, de IJssel, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, in Friesland en het Lauwersmeer. Dit om 

zicht te krijgen op o.a. het gebruik en eventuele onttrekking van vis (mede ten behoeve van 

VBC’s). Hiertoe worden ook enquetes afgenomen en is het landelijk sportvisserij onderzoek van 

Imares van belang, dat dit jaar verschijnt. 

 

De nieuwe website Mijn VISmaat inclusief applicatie voor de mobiele telefoon, welke in 2012 

wordt gerealiseerd, zal ook hengelvangstgegevens gaan aanleveren. Te samen met het 

databestand Piscaria, waarin gegevens van visstandonderzoeken worden samengebracht, zal dit 

een bron van kennis vormen. Voor Flevoland wordt gewerkt aan een Visatlas. 

 

Via onderzoek en uitzet wordt gewerkt aan herintroductie van soorten als salmoniden, kwabaal, 

aal, elft en in 2012 ook meerval (o.a. Westeinderplassen) en steur.  

 

Op zee wordt o.a. onderzoek gedaan naar haaien en roggen, ingezet op bescherming van de 

zeebaars ten behoeve van de sportvisserij, gesproken over de onttrekking van kabeljauw 

(opdracht vanuit de Europese Unie) en het sportvissen in Natura-gebieden. Daarnaast is de 

bereikbaarheid van stekken een belangrijk onderwerp (nieuwe Maasvlakte, trailerhellingen, 

toegankelijkheid en staand want pier IJmuiden). 

 

Gewerkt wordt aan projecten om de bereikbaarheid en bevisbaarheid van de Limburgse Maas 

en het Apeldoorns Kanaal te verbeteren. 

 

Ten aanzien van de visvijvers lopen projecten inzake tegen aalscholvers beschermende 

gaaskooien, bekrijten en uitzet van kweekvis (kruiskarper, blankvoorn). 
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Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden is er op gericht middels subsidies aan 

hengelsportverenigingen en federaties de realisatie van visvoorzieningen mogelijk te maken. 

 

 

Informatie naar samenleving en binding sportvissers 
 

Sportvisserij Nederland gebruikt een multimediale inzet van communicatiemiddelen om zo 

goed mogelijk sportvissers en de Nederlandse samenleving te kunnen bereiken met haar 

boodschappen. Vissen is leuk, ga lekker vissen. Vissen Natuurlijk! Hengelsportverenigingen doen 

goed werk, wordt lid van een hengelsportvereniging. Vissen? Altijd de VISpas mee! Wat er 

allemaal ‘achter de schermen’ gebeurt ten behoeve van sportvissers en visstand. Hoe je beter kunt 

vissen, allerlei vistechnieken en het verantwoord omgaan met de vis.  

 

VIS-TV, Het VISblad, Stekkie Magazine, VISionair, diverse websites, YouTube filmpjes, 

social media, beurzen, folders en steeds meer free publicity. Al deze media kennen een 

continue ontwikkeling. 

 

VIS-TV is een gevestigd begrip en nog steeds van het grootste belang om de samenleving en 

sportvissers te bereiken. Alle communicatiedoelstellingen kunnen hiermee worden gediend. In 

2012 zal ondersteuning worden gegeven aan andere hengelsportproducties op televisie, waaronder 

een bijzondere documentaire V.I.S.S.E.N., die op de AVRO zal worden uitgezonden. 

 

In 2012 worden voor Het VISblad en VISionair lezersonderzoeken uitgevoerd om te kijken naar 

het bereik en de waardering, en waar wenselijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. 

 

Met een artikelenreeks in Het VISblad wordt in 2012 aandacht besteed aan de in 2011 

geactualiseerde “Sportvisserij gedragscode welzijn vis”. Tevens verschijnen er artikelen over de 

natuur in en om het water om de sportvisserij meer kennis te bieden over bijv. waterplanten en 

watervogels teneinde aldus bij te dragen aan een verdere sportvisserijbeleving. 

In 2012 wordt ook gestart met een project om meer federatieve regio-edities in Het VISblad op te 

kunnen nemen (Sportvisserij Fryslän: Fisk&Wetter). 

Ook zullen in 2012 persoonlijk gerichte abonnementenwervingsacties voor Het VISblad worden 

uitgevoerd. 

 

Wat betreft de websites wordt ingezet op een stijging van het aantal bezoeken in 2012 met 10% 

(in de zomermaanden meer dan 400.000 bezoeken per maand). O.a. de versterkte inzet van social 

media moet hieraan bijdragen (Ed en Marco op twitter en hyves). 

 

Voor de jongere jeugd wordt de website Stekkie.nl in 2012 vernieuwd. Voor de oudere jeugd zal 

de interactieve website Mijn VISmaat moeten gaan functioneren. 

 

Om het sportvisserij toerisme te bevorderen zullen in 2012 in samenwerking met de betreffende 

federaties Sportvisserreisgidsen worden gemaakt voor Zeeland en voor de Hunze. Tevsn wordt 

gewerkt aan een Sportviskaart Groningen Drenthe. 

 

Wat betreft de wedstrijden wordt naast het reeds uitgebreide nationale en internationale 

programma in 2012 een Nationale Topcompetitie Karper gestart en zullen nationale teams 

worden afgevaardigd naar grote internationale karperwedstrijden.  

De Nederlandse (inter)nationale wedstrijdvisserij wordt conform de beleidsplannen jaar in jaar uit 

versterkt en uitgebouwd. Nederland kent jaarlijks steeds meer internationals en op de 

internationale rangschikking van de FIPS ED staat Nederland van 40 landen op de  

4 deplaats! Gestreefd wordt naar nog beter. Aansluiting bij het NOC*NSF kan hieraan bijdragen. 

Ingezet wordt op een positief besluit van de leden van het NOC*NSF in 2012. 
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Ook heeft Sportvisserij Nederland de eer om in 2012 het wereldkampioenschap Kustvissen 

(Zeeland; dames en heren) en het wereldkampioenschap Dames Zoet (Friesland) te mogen 

organiseren. 

 

 

Versterken hengelsportverenigingen 
 

Het ondersteunen en versterken van de hengelsportverenigingen als primaire organisaties in de 

hengelsport is een uiterst belangrijke taak. 

 

Ledenwerving 

 

Ingezet wordt op een groei in 2012 tot 495.000 aangesloten sportvissers (is 484.000 in 2011). 

Hiertoe wordt wederom een landelijke publiciteitscampagne uitgevoerd met radiospotjes op 

Sky Radio en Veronica Radio, een hengelsportspecial in De Telegraaf en De Spits, en tal van 

banners op internet. Via hengelsportverenigingen zullen acties met folders “Ga toch vissen” en 

acties om Kleine VISpashouders in hun gebied te bewegen tot een verenigingslidmaatschap 

worden opgezet. 

Ook zullen activiteiten op Nationale Hengeldag worden ondersteund met materialen, 

persbenadering en de inzet van Ed en Marco van VIS-TV. 

 

Vanzelfsprekend staan in allerlei publiciteit en activiteiten de jeugd en de jeugdVISpas centraal. 

Ook de vislessen, vismeesters en het Stekkie Magazine vervullen hierbij een belangrijke functie. In 

2012 zal ook worden getracht vrijwilligers van een vereniging als viscoach (frequente opvang en 

begeleiding aan de waterkant) te laten werken. 

 

Het vissen door vrouwen (WK Kustvissen dames en WK Dames Zoet, hengelsportmedia, vrije 

publiciteit) en het documentbezit bij vissende watersporters (o.a. Vaarkrant) zal in 2012 extra 

aandacht krijgen. 

 

Via het steeds meer bevorderen (voorlichtingsavonden, informatie verstrekking) van 

automatische incasso van het lidmaatschapsgeld zal het vasthouden van de bestaande leden 

worden gestimuleerd. 

 

Ondersteuning 

 

Voor tal van adviezen en ondersteuning kunnen vrijwilligers van hengelsportverenigingen 

terecht bij hun federaties en Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland organiseert in 

samenwerking met de federaties jaarlijks ook tal van voorlichtingsavonden en cursussen om 

vrijwilligers te informeren, op te leiden en te trainen. In 2012 wordt de extern verzorgde cursus 

“Met succes werven van vrijwilligers” aangeboden. 

 

Verder wordt de kennisbank “verenigingsservice” op de website www.sportvisserijnederland.nl 

continue uitgebouwd met allerlei praktische informatie en handreikingen voor vrijwilligers van 

verenigingen. In 2012 wordt hier o.a. veel informatie toegevoegd over de aanleg van 

visvoorzieningen en over het organiseren van een hengelsportvereniging. 

 

Communicatie naar de leden is van groot belang en dit geschiedt tegenwoordig steeds meer 

digitaal. Sportvisserij Nederland biedt hengelsportvereniging gratis en met ondersteuning een 

eigen verenigingswebsite aan. Deze is gekoppeld met de landelijke en federatieve sites. Het 

streven is in 2012 een dergelijke website bij 100 nieuwe hengelsportverenigingen geïmplementeerd 

(tot totaal 200 verenigingen). In 2012 zullen nieuwe modules bij deze websites verschijnen voor 
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het versturen van digitale nieuwsbrieven en het direct online verkrijgen en betalen van een 

VISpas van de vereniging. 

 

Ook tracht Sportvisserij Nederland bestuurders van hengelsportverenigingen te ontlasten door 

ledenadministratie services aan te bieden. Tot nu toe gebeurde dit voor verenigingen met meer 

dan 2.000 leden. In 2012 wordt gestart met proeven om deze service voor verenigingen met meer 

dan 500 leden aan te bieden. 

 

 

Sturing en handhaving 
 

Als vervolg op een eerder beleidsplan Controle en de inzet van velen (werving, cursussen, 

etc.)staat er thans binnen de hengelsport een gedegen eigen controle apparaat met bijna 1.000 

hengelsportcontroleurs en 150 Buitengewone OpsporingsAmbtenaren (BOA’s), met eigen kleding, 

controleurspassen en boten. Uit registraties en enquetes blijkt dat het eigen toezicht toereikend is. 

Gemiddeld heeft circa 1 op de 7 sportvissers jaarlijks te maken met een hengelsportcontrole. 

 

Ook wordt jaarlijks veel gedaan aan de opleiding van politie en bestaat er een uitgebreide 

voorlichtingsinzet (in diverse talen) naar sportvissers. 

 

In 2012 zullen naar de hengelsportcontroleurs regionale voorlichtingsavonden worden verzorgd 

over o.a. de verwachte wijzigingen in de Reglementen Binnenvisserij. 

 

Ter ondersteuning van de federaties zal de totale bijdrage uit het Fonds BOA Ondersteuning 

vanaf 2012 worden verhoogd van 100.000 naar 150.000 euro per jaar. 

 

Verder zullen verkenningen worden gedaan om de eigen handhaving bij de zeesportvisserij te 

versterken. 

 

 

Versterking landelijke en regionale samenwerking 
 

Om de communicatie, afstemming en samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en de 

federaties te bevorderen is in 2011 de bestuurssamenstelling aangepast. Verder vindt er periodiek 

overleg plaats met federatieve contactpersonen jeugd, controle en wedstrijden, evenals met de 

federatieve beroepskrachten. Aan de specialistenorganisaties worden diverse faciliteiten verleend, 

waaronder vergadermogelijkheden op het kantoor te Bilthoven. 

 

Voor 2012 wordt gestart met ontwikkeling van een netwerk visstandbeheerders vanuit de 

hengelsport en periodiek overleg met federatieve contactpersonen visstandbeheer. 


